Regulamento TROFÉU ‘’BRAVERY SERIES’’ 2017
1 – APRESENTAÇÃO:
Designação: TROFÉU ‘’BRAVERY SERIES’’ (3ª edição)
Tipo de prova: Troféu de TrailRunning.
PARA

EFEITOS

CLASSIFICATIVOS

NO

CAMPEONATO

–“TROFEU

BRAVERY SERIES”, APENAS SERAO CONSIDERADOS ATLETAS E
EQUIPAS QUE SE INSCREVAM NA FASE PROMOCIONAL (4 PROVAS),
ATLETAS QUE SE INSCREVAM PROVA A PROVA NÃO ENTRAM NA
CLASSIFICAÇAO DO CAMPEONATO MESMO QUE CONCLUAM AS 4
PROVAS.
Etapas do Troféu:
 Trail Expedição Ao S. Gonçalo (26 de Fevereiro); Feitos, Barcelos (União das
Freguesias de Vila Cova e Feitos);(organização: EXPERIENCIAR);
 Trail de Esposende (12 de Março); Esposende; (organização: Câmara Municipal de
Esposende, Esposende 2000 e ADE);
 Trail Da Franqueira (14 de Maio); Pedra Furada, Barcelos (União das Freguesias
de Chorente, Góios, Courel, Pedra Furada e Gueral);(organização:
EXPERIENCIAR);
 Trail Da Guarita (1 de Outubro); Vila Cova, Barcelos (União das Freguesias de
Vila Cova e Feitos); (organização: EXPERIENCIAR);
Distâncias: Trail Longo – 25Km | Trail Curto – 15 Km | Caminhada

1.1 – RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES:
•

É preciso ter a condição física adequada às características desta prova.

• É imprescindível beber em todos os abastecimentos e alimentar-se
convenientemente.
• Devido às características tão especiais da prova, é recomendável a utilização de
calçado e roupa adequada.
• O participante deverá ter em conta a necessidade de levar abastecimento líquida e
sólida adicional pessoalmente.

• O dorsal do atleta é pessoal e intransmissível e deve ser usado á frente do atleta e
de preferência a altura do peito, não é permitida qualquer alteração do dorsal sob pena
de desclassificação.
• A cronometragem será efetuada de forma eletrónica. O chip deve ser colocado
devidamente na sapatilha, caso o mesmo esteja mal colocado, o atleta poderá
não obter classificação na prova.
• O chip é entregue no ato de levantamento do dorsal. O chip será entregue logo após
cortar a linha de meta (a sua não-devolução implica o pagamento de 10€ à organização).
• Em caso de não participação/ desistência deve devolver o chip à organização (a sua
não-devolução implica o pagamento de 10€ à organização).
- Não é possível ceder a participação a um terceiro em nenhuma das provas.

1.2 – ORGANIZAÇÃO
• Eventos organizado pela EXPERIENCIAR – Associação Cultural, Desportiva e
da Natureza (3 etapas), pela Câmara Municipal de Esposende, em parceria com
os apoios institucionais e os patrocinadores aderentes e imprescindíveis na realização
das atividades.
•

Classificações e gestão de inscrições da responsabilidade da CyclonesSports.

1.3 – INSCRIÇÕES
A inscrição será feita através de do site: http://www.cyclonessports.com/. No mesmo,
consta toda a informação das etapas e do Troféu, assim como as respetivas fases de
inscrição.
Trail Longo – participantes com idades iguais ou superiores a 18 anos, obtida a 31 de
Dezembro do presente ano.
Trail Curto – participantes com idades iguais ou superiores a 18 anos, obtida a 31 de
Dezembro do presente ano.
Caminhada – participantes sem limitação de idade, desde que os menores se
façam acompanhar por um adulto.
Nota: Os menores deverão entregar o termo de responsabilidade, devidamente
preenchido e assinado pelo tutor ou encarregado de educação, aquando do levantamento
do dorsal; no acto do levantamento do dorsal só é necessário fazer-se acompanhar pelo
documento de identificação.

1.4-Valores e período de inscrição:
•
INSCRIÇÃO PROMOCIONAL( 4 provas) – TROFÉU BRAVERY SERIES (1 de
Dezembro a 31 de Janeiro de 2017)
•

TRAIL LONGO(4 provas) = 43€;

•

TRAIL CURTO(4 provas) = 37€;

*Inscrições para participação no Troféu, disponíveis até; após a data a inscrição será
referente somente a cada etapa.
**Preçário promocional, inclui 1 jersey em cada etapa, respetivamente;
***A partir de 19 de Fevereiro, não serão aceites alterações/trocas de distâncias, atletas
e/ou equipas, assim como alteração de nome de equipa.

2- TRAIL EXPEDIÇÃO AO S. GONÇALO – 1ª etapa (26 de Fevereiro de 2017).
TRAIL CURTO – 11€ (19 de Fevereiro de 2017).
TRAIL LONGO – 13€ (19 de Fevereiro de 2017).
CAMINHADA – 6€
As inscrições não pagas após a fase de inscrição, serão anuladas e referência Multibanco
bloqueadas, tendo o atleta de realizar uma nova inscrição sob nova fase inscrição!
A organização assume a responsabilidade de entregar as jerseys no secretariado nas
inscrições efetuadas e pagas até ao encerramento de inscrições on-line, referentes a
cada etapa. A partir desta data, a organização aceita inscrições com agravamento do
valor e sem garantias de entrega do jersey.

3- TRAIL DE ESPOSENDE– 2ª etapa (12 de Março de 2017).
TRAIL CURTO | TRAIL LONGO: 7,50€ (até 19 de Fevereiro de 2017). Após 19 de
Fevereiro de 2017: 10€
*Não existe caminhada.

As inscrições não pagas após a fase de inscrição, serão anuladas e referência Multibanco
bloqueadas, tendo o atleta de realizar uma nova inscrição sob nova fase inscrição!
A organização assume a responsabilidade de entregar as jerseys no secretariado nas
inscrições efetuadas e pagas até ao encerramento de inscrições on-line, referentes a
cada etapa. A partir desta data, a organização aceita inscrições com agravamento do
valor e sem garantias de entrega do jersey.

4-TRAIL DA FRANQUEIRA– 3ª etapa (14 de Maio de 2017).
TRAIL CURTO – 11€ (7 de Maio de 2017).
TRAIL LONGO – 13€ (7 de Maio de 2017).
CAMINHADA – 6€.
As inscrições não pagas após a fase de inscrição, serão anuladas e referência Multibanco
bloqueadas, tendo o atleta de realizar uma nova inscrição sob nova fase inscrição!
A organização assume a responsabilidade de entregar as jerseys no secretariado nas
inscrições efetuadas e pagas até ao encerramento de inscrições on-line, referentes a
cada etapa. A partir desta data, a organização aceita inscrições com agravamento do
valor e sem garantias de entrega do jersey.

TRAIL DA GUARITA– 4ª etapa (1 de Outubro de 2017).
TRAIL CURTO – 11€ (24 de Setembro de 2017).
TRAIL LONGO – 13€ (24 de Setembro de 2017).
CAMINHADA – 6€.
As inscrições não pagas após a fase de inscrição, serão anuladas e referência
Multibanco bloqueadas, tendo o atleta de realizar uma nova inscrição sob nova fase
inscrição!
A organização assume a responsabilidade de entregar as jerseys no secretariado nas
inscrições efetuadas e pagas até ao encerramento de inscrições on-line, referentes a
cada etapa. A partir desta data, a organização aceita inscrições com agravamento do
valor e sem garantias de entrega do jersey.

PREÇOS ESPECIAIS PARA GRUPOS:

• Grupos com 8 ou + elementos * – Desconto de 10% sobre a opção selecionada e
referente à fase de inscrição.(Este desconto não se aplica à Inscrição Promocional no
Troféu), as inscrições de grupos deverão ser solicitadas através do e mail
experienciar.cpvc@gmail.com
**Uma vez terminada a fase de inscrição on-line, não serão aceites alterações/trocas de
distâncias, atletas e/ou equipas, assim como alteração de nome de equipa, relativas à
mesma etapa.
As inscrições não pagas após a fase de inscrição, serão anuladas e referência Multibanco
bloqueadas, tendo o atleta de realizar uma nova inscrição sob nova fase inscrição!
A organização assume a responsabilidade de entregar as jerseys no secretariado nas
inscrições efetuadas e pagas até ao encerramento de inscrições on-line, referentes a
cada etapa. A partir desta data, a organização aceita inscrições com agravamento do
valor e sem garantias de entrega do jersey.
A veracidade dos dados fornecidos é da responsabilidade do participante, inclusive para
efeitos de Seguro. Os participantes deverão conferir se constam nas listas de inscrição e
se os dados estão corretos, por forma a evitarem-se situações anómalas.

4.1 – MATERIAL INCLUÍDO COM A INSCRIÇÃO:
•

Dorsal

•

Jersey alusiva ao evento (inscrições on-line confirmadas).

• Cronometragem/classificações (somente para as provas de Trail Longo e Trail
Curto).
•

Seguro de acidentes pessoal

•

Abastecimentos (durante e no final da prova)

•

Medalha de Finisher (somente para as provas de Trail Longo e Trail Curto)

•

Banhos/vestiários

•

Transporte para a partida (2ª etapa, Trail de Esposende)

5 – DATA E HORA DA REALIZAÇÃO DAS ETAPAS
Trail Longo: 9h00; Trail Curto: 9h15; Caminhada: 9h30

6 – MAPA / PERFIL ALTIMÉTRICO / DESCRIÇÃO DO PERCURSO
Trail Longo; Trail Curto ; Caminhada (apresentados no separador criado para o efeito,
em cada prova)

7 – MATERIAL OBRIGATÓRIO
Trail Longo : Depósito de água ou equivalente com 0,5 litro de capacidade, no
mínimo; Telemóvel;
Trail Curto: Depósito de água ou equivalente com 0,5 litro de capacidade, no
mínimo; Telemóvel;
Caminhada: Telemóvel
Penalização de 30 minutos pela falta de qualquer tipo material acima referido, no caso
da vertente competitiva.

8 – MARCAÇÃO E CONTROLOS
• O percurso estará marcado com fitas de plástico de cor branca, legendada com a
designação ‘EXPERIENCIAR’’, assim como placas de sinalização, sendo obrigatória a
passagem pelos controles estabelecidos.
•
A cronometragem será efetuada de forma eletrónica. O chip deve ser colocado
devidamente na sapatilha, caso o mesmo esteja mal colocado, o atleta poderá
não obter classificação na prova.
• O chip é entregue no ato de levantamento do dorsal. O chip será entregue logo
após cortar a linha de meta (a sua não-devolução implica o pagamento de 10€ à
organização).
• Em caso de não participação/ desistência deve devolver o chip à organização (a
sua não-devolução implica o pagamento de 10€ à organização).

9 – TEMPO LIMITE/BARREIRA HORÁRIA
A organização reserva-se ao direito de impor limite horário, em pontos previamente
assinalados. Estes limites serão comunicados aos atletas em tempo útil, caso sejam
aplicados.

10 – ABASTECIMENTOS

Trail Longo; Trail Curto ; Caminhada (apresentados no separador criado para o efeito,
em cada prova)

11 – CLASSIFICAÇÕES, CATEGORIAS E PRÉMIOS
11.1 – Definição do local e hora de entrega de prémios
A cerimónia de entrega de prémios será realizada junto à zona de meta, com previsão
para as 12h00. A cerimónia protocolar será efetuada 15 minutos após o 3ª atleta
referente a cada escalão terminar a prova; e quando as condições para tal estiverem
reunidas.
Horário extensível às 4 provas integrantes do Troféu. A cerimónia protocolar dos
vencedores e respetivos pódios do Troféu BRAVERY SERIES, será efetuada na última
etapa (TRAIL DA GUARITA).
Nas provas TL e TC, existirão os seguintes escalões/categorias, relativas a cada prova e
à Geral Final do Troféu:
Masculinos:
MSeniores (até 39 anos) – Troféu
M40 (40 a 49 anos) – Troféu
M50 (+ de 50 anos, inclusive) – Troféu
Femininos:
FSeniores (até 39 anos) – Troféu
FVeteranas (+ de 40 anos, inclusive) – Troféu
Equipas (3 primeiras equipas, Trail Longo e Trail Curto) – Troféu

11.2 – TROFÉU ‘’BRAVERY SERIES’’:
Classificação Final do TROFÉU ‘’BRAVERY SERIES’’ (escalões individuais):
•

1º Classificado: Troféu+Oferta da inscrição no Troféu BRAVERY SERIES 2018

• 2º Classificado:Troféu+Oferta da inscrição em 3 provas do Troféu BRAVERY
SERIES 2018
• 3º Classificado: Troféu+Oferta da inscrição em 2 prova do Troféu BRAVERY
SERIES 2018

Classificação Final do TROFÉU ‘’BRAVERY SERIES’’ (Equipas):
•

1º Classificada: Troféu

•

2º Classificada: Troféu

•

3º Classificada: Troféu

Nota: Para efeitos de classificação e pontuação dos atletas nos escalões será considerado
o ano de nascimento do atleta, ou seja considera-se a idade que o atleta terá a 31 de
Dezembro da corrente época competitiva. Ex: Um atleta que faz 40 anos em 31 de
Dezembro, será classificado no escalão M40 durante todo o circuito.
Classificação por Equipas: contam os tempos dos 4 melhores atletas na classificação
geral, (não há distinção de sexo ou idade).

11.3 – PONTUAÇÃO/ CRITÉRIOS DE DESEMPATE:
Por prova serão atribuídos pontos pela Classificação Geral de Equipas e Escalões
Individuaisem cada um dos escalões anteriormente indicados.
*Para efeitos de classificação final do Troféu, somente serão apuradas os atletas
(escalões individuais) e as equipas que terminem as 3 etapas do Troféu;

Tabela de pontuação da classificação geral e de cada escalão
Classificação Pontos
Classificação
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º

Pontos
100
95
90
85
80
75
70

8º
9º
10º
11º
12º
13º
14º
15º
16º
17º
18º
19º
20º

65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5

*Para efeitos de classificação geral e do Troféu, os atletas terão que completar as 4
etapas, caso contrário não terão classificação. Uma vez que a intenção é que se
valorize os participantes que completem as 4 provas, premiando a sua assiduidade.

CRITÉRIOS DE DESEMPATE
 Vitória atribuída ao atleta que acumular mais pontos nas provas realizadas.
 Prevalece o factor idade, sendo beneficiado o atleta + velho.

Tabela de pontuação da classificação por equipas (4 primeiros atletas da equipa)
Classificação
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º

Pontos
20
16
12
10
8
6
4
3
2
1

Notas:
 A classificação coletiva determina-se em dois passos: primeiro, e com base na
classificação geral absoluta (os mesmos atletas , 4 atletas por equipa, durante as etapas

do Troféu), somam-se os lugares dos 4 primeiros classificados de cada equipa. Segundo,
em caso de empate técnico .
 As equipas que participam no Troféu deverão participar com os mesmos atletas
que disputam a classificação coletiva em todas as etapas; não se podem contabilizar
outros atletas da equipa, com excepção para casos válidos que devem ser remetidos
anteriormente à organização.

CRITÉRIOS DE DESEMPATE:
•

Participação na totalidade das provas realizadas no Troféu.

•

Vitória atribuída à equipa que acumular mais pontos nas provas realizadas.

•

Equipa com menor tempo, no somatório das etapas.

•

Equipa com a melhor média classificativa nas 2 etapas anteriores.

• Prevalece o factor idade, sendo beneficiado a média das idades obtidas na equipa,
favorecendo os + velhos.
•

Equipa com maior número de participantes no Troféu.

Pedidos de Correção:
Os resultados provisórios da classificação geral de cada prova, serão publicados pela
organização no seu site ou página, e será dado um prazo de 1 semana após a sua
publicação, para que os participantes dirijam à Organização, os seus pedidos de
correção. Deverão fazer a sua reclamação, através do envio de um e-mail para o
endereço diogo.machadocyclonessports.com.

RESPONSABILIDADE
•

Todos os participantes serão cobertos por seguro de acidentes pessoais.

• Os participantes serão responsáveis de todas as ações suscetíveis de produzir danos
materiais, morais ou de saúde a si mesmos e/ou a terceiros.
• A organização declina toda a responsabilidade em caso de acidente, negligência,
roubo, assim como dos objetos e valores de cada participante.
• A organização reserva-se o direito a realizar as modificações que considere
necessárias dependendo das diferentes condições, assim como à suspensão da prova se
as condições meteorológicas assim o obrigarem, ou devido a força maior.

• Os participantes ficam obrigados a auxiliar os acidentados e a respeitar as regras de
viação nos cruzamentos da estrada.

12 - DIREITOS DE IMAGEM
O participante, ao proceder à inscrição, autoriza a cedência, de forma gratuita e
incondicional, dos direitos de utilização da sua imagem captada nas filmagens que terão
lugar durante o evento, autorizando a sua reprodução em peças comunicacionais de
apoio.

13 - CANCELAMENTO DO EVENTO
O cancelamento do evento pode ocorrer derivado a factores externos à organização:
catástrofes naturais, greves, manifestações, impossibilidade de usar as vias de circulação
de trânsito, impossibilidade de usar telecomunicações, restrições do governo, nova
legislação. Nestes casos a organização reserva-se no direito de nos 30 dias seguintes à
data prevista para a realização do evento emitir um parecer acerca das acções a serem
tomadas resultantes da gravidade do cancelamento.
A organização reserva-se ao direito modificar o presente regulamento, sem aviso prévio,
desde que a alteração respeite os princípios pelos quais se rege este Troféu. Do mesmo
modo, que organização tem o direito de tomar decisões acerca de parâmetros não
mencionados/omitidos deste regulamento.
Este regulamento ainda pode ser alterado, cuja objectividade centra-se na actualização
da informação.
Este regulamento foi elaborado segundo os parâmetros do “regulamento tipo” da
Federação Portuguesa de Atletismo. A Associação de Atletismo de Braga (membro da
FPA), certificou a regulamentação do Troféu ‘’BRAVERY SERIES’’, integrando-o no
calendário nacional de provas de TrailRunning 2017.

